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PROJETO DE LEI Nº 001/2021 DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

 

Autoriza o Executivo a Contratar Servidor 

por prazo determinado para atividades 

necessárias e imprescindíveis. 

 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter 

temporário, por excepcional interesse público, pelo prazo de 6 (seis) meses, os seguintes 

servidores: 

 

Cargo 

 

Quantidade 

 

Carga Horária 

 

Vencimentos 

 

Lotação 

Fisioterapeuta 02 (dois) 20 h  R$ 2.232,30 Secretaria da Saúde 

Técnico de 

Enfermagem 
01 (um) 40 h  R$ 1.953,26 Secretaria da Saúde 

 

§ 1º- Os servidores contratados terão direito aos reajustes salariais 

concedidos aos demais servidores, assim como os adicionais inerentes ao cargo. 

§ 2º - § 2º - Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação do contrato 

por até mais um período. 

Art. 2º - O contrato de que trata o Art. 1º desta Lei, será de natureza 

administrativa, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no Regime Jurídico 

dos Servidores Municipais. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a 

conta das dotações próprias previstas no orçamento. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores (as), 

 

Em vista do período de pandemia em que vivemos, fomos contemplados 

através da Portaria nº 1.797/2020 do Ministério da Saúde, para recebimento de incentivo 

de custeio em caráter excepcional a ser aplicado nos Centros de Atendimento para 
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Enfrentamento da COVID-19. Tal recurso custeará a contratação dos profissionais 

supra, de modo que cabe ao Município os trâmites para tanto. 

A contratação de dois profissionais de fisioterapia justifica-se para prestar 

atendimentos nos dois turnos completos, manhã e tarde. 

A contratação de mais um técnico de enfermagem visa também suprir a 

demanda ocasionada pela saída de uma servidora que está atuando junto à Secretaria de 

Assistência Social. 

Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para 

análise e aprovação do projeto. 

 

        Atenciosamente, 

  

 

Lourenço Domingos Moro 

                                                                               Prefeito Municipal em exercício 


